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Sanna-Mari Pöyhtäri ny Senior Vice President Financial Support & 
Analysis på Skanska Group 
 
Den 8 februari 2021 tillträder Sanna-Mari Pöyhtäri som ny Senior Vice President för 
Financial Support & Analysis på Skanska Group.  
 
Sanna-Mari Pöyhtäri har stor erfarenhet av liknande arbete, senast i rollen som Finance Business 
Partner på Skanska Group och före det i Skanskas svenska verksamhet. Sanna-Mari har även 
erfarenhet från andra industrier såsom metall- och gruvföretaget Boliden där hon verkat i både 
Finland och Sverige.   
 
Hon kommer att rapportera till Skanska Groups finansdirektör Magnus Persson. 
 
– Jag är glad över att Sanna-Mari kliver in i rollen som SVP för FS&A. Sanna-Maris goda kännedom 
om Skanskas verksamhet, finansiella och kommersiella förståelse samt analytiska förmåga gör att 
hon kommer kunna utveckla FS&A:s roll och i förlängningen bidra till Skanska-koncernens 
utveckling på ett positivt sätt, säger Magnus Persson.  
 
Sanna-Mari ersätter Caroline Walméus som den 6 februari 2021 tillträder rollen som CFO för 
Skanska Commercial Development Europe. Caroline har på ett väldigt uppskattat sätt lett FS&A 
med ett fokus på de frågor som är viktiga för Skanskas långsiktiga värdeskapande, med en sund 
förståelse för såväl koncernen som de olika affärsenheterna. 
 
– Det känns mycket roligt att få ta mig an ytterligare en roll på Skanska, ett företag jag kommit att 
trivas väldigt bra på. Uppgiften som Senior Vice President för Financial Support & Analysis spänner 
över alla Skanskas verksamhetsområden och jag ser fram emot att tillsammans med kompetenta 
kollegor fortsätta utveckla vår verksamhetsuppföljning, säger Sanna-Mari Pöyhtäri. 
 
 

 
För ytterligare information kontakta: 
Jacob Birkeland, Head of Media Relations & Public Affairs, Skanska Group, tel +46 (0)10 449 19 57 
Direktnummer för media, tel +46 (0)10 448 88 99 
 
Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com. 
 
Skanska är en världsledande aktör inom bygg och projektutveckling på utvalda marknader i Norden, Europa 
och USA. Med utgångspunkt i bolagets värderingar vill Skanska bidra till ett bättre samhälle och erbjuder 
innovativa och hållbara lösningar för såväl enkla som komplexa uppdrag. Koncernen har cirka 35 000 
medarbetare och omsättningen under 2019 uppgick till 177 miljarder kronor. 
 


